U S V O J E N O
2. sjednica Izvršnog odbora HSS-a 19.02.2010.
Točka 8a

HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ
Liga Hrvatske
Serijska zračna puška

PROPOZICIJE
Članak l.
U LIGI HRVATSKE natječu se ekipe streljačkih klubova i društava. Ekipe su sastavljene od 3
(tri) člana.
Članak 2.
Natjecanje se održava u disciplini gađanja serijskom zračnom puškom i u skladu s Posebnim
tehničkim pravilima za serijsko oružje Hrvatskog streljačkog saveza.
U svim kategorijama dopušteno je korištenje diopterskog nišana.
Članak 3.
Svaka ekipa može gađati na svojoj streljani, ali se za područje županije ili grada preporučuju
zajednička natjecanja na istoj streljani ili organizacija direktnih susreta.
Sve ekipe jedne kategorije obvezne su gađati posljednje kolo na istoj streljani.
Ekipa koja ne nastupi u posljednjem kolu automatski zauzima posljednje mjesto u
ukupnom poretku Lige Hrvatske.
Članak 4.
Broj ekipa koje sudjeluju u natjecanju određuje Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza.
Maksimalni broj ekipa u pojedinoj kategoriji je 10.
Natjecanje se održava u 6 (šest) kategorija: seniori, seniorke, juniori, juniorke, kadeti i
kadetkinje. Natjecanje je ekipno i pojedinačno.
Članak 5.
Natjecatelji koji nastupaju u LIGI HRVATSKE mogu u pravilu tijekom natjecanja gađati za
kategoriju kojoj pripadaju po dobnoj skupini, odnosno za prvu višu.
Natjecatelj ne može tijekom natjecanja mijenjati kategoriju za koju je nastupio u svom
prvom nastupu u Ligi, osim kada zbog godina starosti prelazi u višu dobnu skupinu.
Članak 6.
Natjecatelji bilo koje kategorije mogu tijekom natjecanja nastupati samo za jedno društvo,
osim u slučaju preseljenja.
Članak 7.
Ekipa koja napusti natjecanje u Ligi Hrvatske može se ponovno natjecati za ulazak u Ligu
nakon isteka 2 (dvije) natjecateljske godine.
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Članak 8.
Streljana na kojoj se vrši natjecanje mora odgovarati propisima ISSF Općih tehničkih pravila.
Verifikaciju vrši Hrvatski streljački savez. Troškovi verifikacije idu na teret streljačkog kluba
koji traži verifikaciju.
Članak 9.
Po završetku natjecanja iz Lige ispadaju po dvije najslabije plasirane ekipe u svakoj kategoriji.
U Ligu ulaze po dvije ekipe u svakoj kategoriji koje na županijskim prvenstvima i državnom
prvenstvu postignu najbolje rezultate. Oba rezultata se zbrajaju.
Ekipa koja je ispala može rezultatima postignutim na navedenim natjecanjima izboriti
ostanak u Ligi.
Članak 10.
Kalendarom natjecanja i rasporedom kola predviđeni su termini u kojima se mora održati
natjecanje za svako kolo. Natjecanja se mogu održati i dan prije ili dan poslije navedenog
datuma. Natjecanja se ne mogu održavati u prvoj polovini tjedna.
Natjecanje u jednom kolu mora se održati u jednom danu i u jednoj grupi - tj. sva 3
natjecatelja moraju obvezno gađati u istoj grupi.
Članak 11.
Svaki natjecatelj mora prije početka natjecanja pokazati sucu svoju člansku iskaznicu.
U članskoj iskaznici mora biti slika natjecatelja.
Svaki natjecatelj mora imati i registracijski karton.
Članak 12.
Natjecanje ne može započeti prije nego što sudac izvrši pregled iskaznica i kontrolu podataka
u zapisniku natjecanja. Zapisnik natjecanja donosi vođa ekipe. Imena natjecatelja moraju biti
upisana velikim slovima. Kod juniorskih i kadetskih kategorija treba upisati i godinu
rođenja.
Nakon završenog natjecanja, zapisnik se ovjerava pečatom kluba - društva, potpisom suca i
vođe ekipe.
Članak 13.
Sudac mora suditi na liniji gađanja sve dok ekipa ne završi natjecanje. Sudac upisuje u
zapisnik brojeve meta i uručuje ih natjecateljima. Nakon toga ocjenjuje mete.
Članak 14.
Ako vođa ekipe nije zadovoljan suđenjem suca, ima pravo zatražiti ponovni pregled meta.
Ako ni tada nije zadovoljan, ima pravo žalbe. Žalba se najavljuje u Zapisniku natjecanja s
tekstom “Društvo-klub ulaže žalbu”. Ispod tog teksta potpisuje se vođa ekipe.
Žalba se s metama šalje u Hrvatski streljački savez u roku od 24 sata od završetka natjecanja.
Mete će pregledati Sudačka komisija Hrvatskog streljačkog saveza. Odluka Komisije je
konačna.
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Članak 15.
Mete osigurava streljačko društvo-klub. U kadetskim kategorijama mogu se koristiti samo
mete s oznakom R-8 izdavača “SPORT COMMERCE”, a za juniore i seniore mete R-4
izdavača “SPORT COMMERCE“. Mete od svakog kola moraju se čuvati u društvu-klubu do 30
dana po održanom kolu, a zapisnici do kraja natjecanja.
Članak 16.
Zapisnik s natjecanja mora sudac dostaviti odmah, a najkasnije u ponedjeljak do 14.00 sati
Hrvatskom streljačkom savezu i to faksom na broj: 01/233 11 77.
Samo iznimno može se zapisnik poslati poštom i to najkasnije do ponedjeljka 12.00 sati, iza
svakog održanog kola. U tom slučaju se rezultat mora javiti i telefonom tijekom ponedjeljka
prije podne (tel: 01/ 233 11 22).
Rezultati koji budu poslani iza navedenih rokova neće se priznati.
Članak 17.
Svako društvo-klub koje se natječe obvezno je osigurati korištenje faksa za slanje svojih
rezultata i primanje izvješća o plasmanu u svakom kolu.
Broj faksa na koji će Stručna služba Hrvatskog streljačkog saveza javljati plasmane ekipa i
pojedinaca moraju društva i klubovi javiti u Savez najkasnije tjedan dana prije početka
natjecanja.
Članak 18.
Po završetku natjecanja Stručna služba objavljuje službeni plasman ekipa i pojedinaca. Ekipni
plasman određuje se na temelju ostvarenih bodova. Ekipa za pobjedu dobiva 2 boda, a za
neriješeni rezultat 1 bod.
Konačni jednaki rezultati razrješuju se:
1. prema većem broju krugova,
2. prema boljem rezultatu u posljednjem kolu,
3. prema boljem rezultatu u međusobnom susretu.
Za pojedinačni plasman uzimaju se u obzir samo oni natjecatelji koji su nastupili na više od
polovine susreta (kola).
Natjecatelji koji ne nastupe u posljednjem kolu Lige Hrvatske nemaju pravo na pojedinačni
plasman, bez obzira na broj nastupa.
Plasman se određuje na temelju postignutog prosjeka. U slučaju jednakih rezultata bolji je
onaj strijelac koji je postigao bolji rezultat u posljednjem kolu.
Članak 19.
Hrvatski streljački savez će ekipnim i pojedinačnim pobjednicima dodijeliti plakete i diplome.
Članak 20.
Sva tumačenja u svezi natjecanja “LIGA HRVATSKE” daje Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog
saveza.
HRVATSKI STRELJAČKI SAVEZ
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